Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu üldkoosoleku protokoll nr 2/2017
17.11.2017, TPIK tegevuskeskus
Endla 59, Tallinn
Algus kell 11.00, lõpp kell 14.30
Üldkoosolekust võtsid osa:
1.

Järva Liikumispuuetega Inimeste Selts

2.

Läänemaa Invaühing

3.

Lääne-Harjumaa Invaühing

4.

Ida-Harjumaa Invaühing

5.

Saue Linna Invaühing

6.

Pärnumaa Invaühing

7.
8.
9.

Rakvere Liikumispuudega Inimeste Ühing
Saare Maakonna Invaühing
Tallinna Invaspordiühing

10.
11.

Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing
Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing

12.

Tartu Liikumispuuetega Inimeste Ühing

13.

Tõrva Puuetega Inimeste Liit

14.

Võru Ratastooliklubi

15.

Valga Liikumispuuetega Inimeste Selts

Siina Trutin
Urmas Intelmann
Madis Ott
Nina Ott
Indrek Huul
Jaane Põldme
Liilia Jakovleva
Agnes Valgiste
Anne Mölder
Tiiu-Kaja Raamat
Andres Pausk
Indrek Matla
Elena Kalbus
Liia Lumilaid
Heiki Lumilaid
Eha Tammiku
Katrin Kapten
Koidula Saun
Liia Põldemaa
Rita Goruškina
Sulev Kuuskmäe
Kristo Priks
Vaike Hiet
Jaan Hiet
Heldur Otsa
Piia Jürgenson
Ave Jaakson
Ljubov Leppik
Ülo Leppik
Silvi Veski
Rein Veski
Heli Kürsa-Marjak
Väino Marjak
Saima Öpik
Sergei Grigorjev
Elvi Peterson
Grete Mõttus
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16.
17.
18.
19.

Põlvamaa Invaühing
Pärnu Ratastooli Klubi
Rapla Linna Puuetega Inimeste Selts
Võru Maakonna Invaühing

Liivia Vaas
Toomas Mihkelson
volitus Võru RTK-le
volitus Võru RTK-le

Juhatuse liikmed: Indrek Tarand, Ülle Valvar, Sven Reemet, Jako Stein, Veiki Laan, Tiia Sihver
Tegevjuht
Jaanika Klopets
Tegevjuhi abi Merike Sala
Nõunik
Auli Lõoke
ELIL Rehabilitatsioonikeskuse assistent Helen Bokmann
Vabatahtlik
Hedi Gehrke
Külalised
Tatjana Popovits EPNÜ, Jüri Lehtmets ELS
Üldkoosolekult puudusid esindajad järgmistest ühingutest:
1. Liikumispuuetega Laste Tugiühing
2. Viljandimaa Invaühing
3. Viljandi Ratastooliklubi
4. Otepää Invaühing
5. Narva Invaühing EENAR
LISA 1 Üldkoosolekul osalejate nimekiri.
Kohaloleku kontroll näitab, et koosolek on otsustusvõimeline, 24st liikmesühingust on esindatud 19,
neist 2 volitusega (Rapla Linna Puuetega Inimeste Selts ja Võru Maakonna Invaühing).
Koosolekut juhatas ELIL juhatuse esimees Indrek Tarand, protokollis tegevjuhi abi Merike Sala.
Üldkoosolekule esitati kinnitamiseks järgmine päevakord:
Päevakord
1. ELILi juhatuse esimehe aruanne tegevusest 2013-2017

Indrek Tarand, juhatuse esimees

2. ELILi juhatuse liikme valimine
3. ELILi presidendi valimine
4. ELILi rehabilitatsioonikeskuse tööst ja treeningsaalide rajamisest Jaanika Klopets, tegevjuht

Indrek Tarand: Soovime teha päevakorda muudatuse - esmalt valida ELILi president ja seejärel
juhatuse liige.
Üldkoosolek OTSUSTAS: Esimesena valitakse ELILi president ja seejärel juhatuse liige.
1. Juhatuse esimehe aruanne tegevusest 2013 - 2017
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Indrek Tarand lahkuva juhatuse esimehena andis ülevaate ametis oldud 4 aastast: 4 aastat on olnud
raske, just minu enda pärast. Kuna viibin palju Eestist eemal, siis ei jõua ELILit juhtida nii nagu soovin.
See on ka minu rolli lõpetamise põhjus. Need on olnud õpetlikud aastad. Mälestused, õppetunnid ja
kogemused ei lahku minust. Arvan, et ELILi uus president peaks tulema just meie endi hulgast.
Eelmisel reedel juhatuse koosolekul tehti ettepanek juhatuse esimehe kandidaadina üles seada Sven
Reemet.
Selle juhatuse suurimaks tööks on olnud Jõulutunneli projekti elluviimine. Niipea, kui see raha meie
arvele kukkus, lagunes rehabilitatsioonikeskus. Tiia Sihver, kes oli selle keskusega ametis, ei palunud
juhatuselt abi. Tänaseks päevaks on tööl uued inimesed, kellest 1 on ka juba lahkunud. Põhjuseks on
kriitika töökeskkonna vaimsele saastatusele. Rehabilitatsioonikeskuse eest vastutamine pandi
tegvuhi õlgadele. Tänu Svenile ja Jaanikale on Tallinnas treeningsaal, mille seadmed hangiti
Jõulutunneli annetuse abil, peaaegu valmis. Tartu ootab oma aega.
Uuel presidendil ja juhatusel tuleb tööd teha rehabilitatsioonikeskuse seadmete käibemaksu
soodustusega, et saada käibemaksuks 9%, mitte 20%. Täismahuga käibemaks on ELILile ebaõiglane.
Meil on ka väiksemaid projekte ja mul on hea meel, et on aktiivseid, kes neid veavad.
Töövõimereformi probleemidega jõustumisel jäid kahjuks liidu käed lühikeseks.

Valimiste protseduuri kinnitamine
Üldkoosolek OTSUSTAS:
1. President ja ühtlasi juhatuse esimees valida salajasel hääletusel
2. Juhatuse liige valida salajasel hääletusel
3. Häältelugemiskomisjon valida 3-liikmeline (Auli Lõoke, Jaanika Klopets, Ave Jaakson)

2. ELILi presidendi valimine
2.1 Presidendikandidaatide ülesseadmine
Nõusoleku kandideerimiseks on andnud Ants Leemets ja juhatuse poolt esitatud kandidaat Sven
Reemet.
Rohkem presidendikandidaate ei esitatud, nimekiri suleti.
2.2 Presidendikandidaatide sõnavõtud ja küsimused presidendikandidaatidele
Indrek Tarand: Ants Leemets ütles telefonis, et ta saab hakkama küll. Küsimusele, miks ta üldse ära
läks, vastas ta, et oli juba liiga väsinud.
Sven Reemet: Tulin juhatusse sellepärast, et midagi ära teha ja asju paremaks muuta. On olnud head
ja ka halba. Valusamad kohad on ületatud ja ka lahendatud.Leian, et juhatus peab tööd tegema.
Eelkõige tööd nii, et tegevaparaadil oleks ka lihtsam. Üksi ei suuda ma midagi. Tänu Jaanikale on
rehabilitatsioonikeskus täna selline nagu ta on- avatud ja töötab.
Igapäevaselt puutun kokku puudega inimestega ja nende murede ja probleemidega- invatransport,
abivahendid, parkimine-kõik nõuab tööd. Tartusse tuleb luua Jõulutunneli raames Tallinnale
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analoogne saal. Olen nõus aitama. Ehitamisel võiks kasutada sama meeskonda- töö kiire ja korralik.
Ja kindlasti ka odavam.
Mõtlema peab üle-eestiliselt. Probleemidega peaks tegelema kogu juhatus.
Veiki Laan: Tunnen Sveni palju aastaid. Külg külje kõrval oleme teinud paljusid asju. Eriti tihe on
olnud koostöö viimasel aastal. Sven on uskumatult töökas, kohusetundlik ja järjepidev. Kunagi ei ole
tal olnud probleemi juhatuse koosolekule tulemisega. Ta on usaldusväärne mees.
Madis Ott: Kui valituks osutub Ants Leemets, siis kas näed koostööd temaga?
Sven Reemet: Aus küsimus, aus vastus- ei. Ei midagi isiklikku. Juhatus on tugev ainult siis, kui teeb
koostööd. Ja mina seda siin ei näe.
Ülle Valvar: Mis selle taga on? Olen kuulnud kuidas Ants juhib, kindla käega. Miks mitte teda valida ja
miks koostööd teha ei saa?
Sven Reemet: Isiklikult saan temaga läbi. Inimesena on ta hea, aga koostööd juhatuses ma ei näe.
Arko Vool: Kui sinust saab president, kas siis jätkab juhatus samas kosseisus?
Sven Reemet: Ma ei saa kedagi lahti lasta. Saan vaid suunata koostööle. Mind juhatuse esimeheks
määrates vabastame koha juhatuses veel ühele asjalikule inimesele.
Veiki Laan: Sellisel märgilisel päeval ei ilmunud üks kandidaatidest isegi kohale mitte.
2.3 Hääletamine ja hääletustulemuste teatamine
Salajaseks hääletamiseks tehti 15-minutiline paus. Häältelugemiskomisjon läks hääletussedeleid üle
lugema.
Häältelugemiskomisjoni protokolli loeb ette A. Lõoke:
Juhatuse esimees valiti salajase hääletamise teel. Kastis oli 19 hääletussedelit, neist 2 kehtetut.
Juhatuse esimehe kandidaadid said hääli järgmiselt:
Sven Reemet 5 häält
Ants Leemets 12 häält

Üldkoosoleku OTSUS: ELILi presidendiks ja ühtlasi juhatuse esimeheks valiti hääletustulemuste
põhjal Ants Leemets.

3. ELILi juhatuse liikme valimine Tiia Treimann-Differti asemele. Tiia Treimann-Differt esitas
juhatusele 14.08.2017 avalduse juhatuse liikme kohalt lahkumiseks.
3.1 Nimekirja kanti 3 kandideerimiseks nõusoleku andnud inimese nime:
Meelis Luks, Jaan Hiet, Tom Rüütel.
Nimekiri suleti.
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3.2 Juhatuse liikmekandidaatide sõnavõtud.
Jaan Hiet: Tulen Lääne-Viru maakonnast Tapalt. Igapäevaselt tegutsen Tapa ühingus. Olen ka valla
sotsiaalkomisjoni liige. Läbinisti militaarse taustaga poiss. Hetkel töötan bussijuhina. Pakun
invatransporti. Tean selle valdkonna kitsaskohti ja töötan nende kallal maakonnas.
Tom Rüütel: Miks kandideerin jälle ELIL juhatusse? Seda küsin endalt 2 päeva. Olen 2 aastat jälginud
kuidas töövõimereform käivitub. Osaliselt ju käivitubki. Tööd on palju teha, just tööandjatega. See
võiks olla ELILi prioriteet nr 1. Asi on naljast kaugel. Tööpakkumisi on palju, aga vähenenud
töövõimega inimesi tööle ei rakendu. Liikumispuue ei ole ainult ratastool. See on ka siis, kui inimene
ei saa liigutada käsi. Liit on pisut liiga ratastoolikeskne. Igapäevaselt ühiskonna jaoks oleme me hall
grupp, kes ei liigu edasi vaid manduvad kodus või vanemate juures. Juhatuses ei ole aega tegeleda
maailmavaateliste küsimustega, vaid peaks võtma kindla sihi.
Meelis Luksi motivatsioonikirja luges ette Jaanika Klopets.
Meelis Luks: Soovin kandideerida Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse liikmeks, et
parendada igakülgselt liidu liikmete ning kõigi erivajadustega inimeste elu meie väikeses Eestis. Olen
alates 2002. aastast olnud tihendalt seotud ELILiga toimetades liidu veebilehte ja meilindust. Antud
hetkel ma seda ei tee. Olen kaasa elanud ja osalenud liidu tegevuses. Kujundanud liidu kalendreid,
tänukirju ja muud sellist. Pakkunud IT tuge ürituste läbiviimisel.
Olen kunstnik maalides oma pilte pintsel varba vahel. Mul on olnud näitusi nii Eestis kui ka välismaal.
Töötan ka IT vallas programmeerides erilahendusi ja tehes veebilehti. Olen MTÜ THINK Eesti juhatuse
liige ja tegevjuht.
Hobideks on line-tants ratastoolis ja fotograafia-filmindus. Muidugi on neid hobisid mul rohkemgi,
aga las need jäävad järgmiseks korraks.
Arvan, et erivajadusega inimesed peavad võitlema oma parema elu eest. Elu on meil üks ja üsna
lühike ja me ei peaks ootama aastaid, kui kõrgemalt poolt mõni tegelinski lubab pudrumägesid. Me
peame saama elada juba homme inimväärsemat elu. Lugupidamisega Meelis Luks
Veiki Laan: Kurb, et Meelist siin ei ole. Kiri oli sisutihe. Meelis on tõesti see mees, kes pani aluse ELIL
meilindusele ja kodulehele. Ühe juhatuse liikme survel aga lekitas Meelis postkastide paroole, mida
kasutas juhatuse liige pahatahtlikult. Oleksin soovinud temalt küsida, kas ta peab ennast
usaldusväärseks.
Indrek Tarand: Kuna see teema nüüd päevakorda tuli, siis teen ettepaneku teema pärast valimisi
uuesti üles võtta ja lahti rääkida, mida juhatus otsustas ja miks ta seda tegi.
Veiki Laan: Teen ettepaneku, et kõne all olev juhatuse liige võtab poliitilise vastutuse ja kaalub
tagasiastumist.
Tiia Sihver: Tegin sellise kahetsusväärse teo. Kuritarvitasin Mella usaldust. Postkastidega oli nii, et
tegemist oli eelmise tegevjuhi kandidaadi, vabatahtlik Derby postkastiga. Olin ka varem Auli äraolekul
ELILi meilidega tegelenud. Ma ei teadnud, et Derbyl olid kirjad suunatud ja pooleliolevad asjad edasi
antud. Tegin seda vaid seepärast, et teadsin, et Derbyl on poolikuid kirjavahetusi sponsoritega. Derby
isiklikke kirju ma ei lugenud.
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3.3 Hääletamine ja hääletustulemuste teatamine
Salajaseks hääletamiseks tehti 15-minutiline paus. Häältelugemiskomisjon läks hääletussedeleid üle
lugema.
Häältelugemiskomisjoni protokolli loeb ette A. Lõoke:
Juhatuse liige valiti salajase hääletamise teel. Kastis oli 19 kehtivat hääletussedelit.
Juhatuse liikmekandidaadid said hääli järgmiselt:
Jaan Hiet
5 häält
Meelis Luks
0 häält
Tom Rüütel
14 häält
Üldkoosoleku OTSUS: Hääletustulemuste põhjal on Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse
liikmeks valitud Tom Rüütel.

4. ELILi rehabilitatsioonikeskuse tööst ja treeningsaalide rajamisest
Jõulutunnel oli eelmise aasta detsembri projekt, kus osalesid ELIL, Lions Klubi ja ERR. Selle projekti
raames koguti raha puudega inimeste jaoks mõeldud treeningseadmete ostmiseks.
Seda raha ei või kasutada ruumide rendiks ega ruumide remondiks. See raha on ette nähtud ainult ja
ainult treeningseadmete ostmiseks. See on ka üks põhjus miks see projekt on nii kaua venima jäänud.
Kinnisvara hinnad on hetkel kõrged, millele tulevad järgi ka rendihinnad. Ehk siis treeningseadmete
ostmiseks on raha, aga rendi ja remondiraha tuleb ELILil endal leida ja maksta.
Jõulutunneliga koguti 217 941 eurot. Selle aasta augustis korraldati „Esimese koolikella“ jooks Tartus,
kus Tartu rehakeskuse toetuseks annetati 834 eurot. Tallinna rehabilitatsioonikeskuse toetuseks
saime oktoobris Lions Klubi liikmetelt 1800 eurot. See on kogu tulu, mis on Jõulutunneli kontol ja
millega tuleb need 2 treeningsaali ära sisustada. Seadmete jaoks on 217 941 eurot, mis tuleb jagada
kaheks.
Kulud - esmane remondi kalkulatsioon oli ehitaja poolt 34 000 eurot. Hakkasime otsima võimalusi
materjalide ja muude vahendite soodsamalt saamiseks. Heade inimeste abiga me seda ka saime.
Remondi arveid on tänasel päeval 26 400 euro eest. Remondiks kuluva raha otsustas juhatus võtta
Karaski Keskuse müügist laekunud vahenditest.
Seadmed on juba kõik paigas. Maaletooja tuli meile vastu ja paigaldas seadmed ilma seadmete eest
tasu võtmata, seni kuni selgub käibemaksu määr. Kui rakendatakse invaseadmetele mõeldud
käibemaksu määra, siis on käibemaksu summaks 9720 eurot, kui aga käibemaks võetakse täies
mahus, on summaks 21 599 eurot.
Sotsiaalministeerium väidab, et tegemist on treeningsaali jõuseadmetega, ehk siis
tavatreeningsaaliga. Otsisin välja maksu- ja tolliametiga kaubakoodi , mis nendele seadmetele sobib.
Oleme välja võtnud ja saatnud spetsifikatsioonid, oleme tootja poolt täiendavad selgitused saanud,
et tõepoolest on need seadmed mõeldud puudega inimestele. Tänase päeva seisuga on möödas kuu
aega. Täna peaks saabuma vastus. Eile sain Sotsiaalministeeriumist kirja, et palutakse lisaaega meile
vastuse koostamiseks.
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Üheks suuremak kuluks oli veel füsioteraapia laud. Laua esialgne hind oli pea 2000 eurot ja ettevõte
tuli meile vastu tehes hinnast soodustust.
Veel on jäänud mõned pisemad asjad, nagu pesumasin, kardinad ja peeglid.

LISA 1 Üldkoosolekul osalejate nimekiri
LISA 2 Ants Leemetsa kirjalik nõusolek juhatuse esimehe kohale kandideerimiseks.
LISA 3 Häältelugemiskomisjoni protokoll

Koosoleku juhataja

Indrek Tarand

Protokollija

Merike Sala
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